Sociaaldomeinraad
Verslag van de Sociaaldomeinraad van 29 maart 2018
Locatie

:

Stadhuis kamer 1.11

Tijd

:

13.30 – 15.30 uur

Aanwezig

:

Tineke Passchier, Evert Wulfsen, Piet Schreuder, Herman
Verheij, Fatima Laghmouchi, Wilma van de Bunt, Rianne
Kraal-Groenestein, Henrike van Maanen
Vanuit de gemeente: Roos-Marie van Leeuwen en
wethouders Klein en Aboyaakoub

Afwezig

:

Claudia Severs

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Claudia heeft besloten haar inzet voor
de SDR af te bouwen i.v.m. een nieuwe baan. De donderdagmiddagen zal zij sowieso niet meer
aanwezig zijn.
De maand september ontbrak en is op het vergaderschema toegevoegd.
2. Verslag van de vorige vergadering en actielijst
Het verslag van 25 januari wordt vastgesteld. De vergadering van februari ging niet door i.v.m. te
weinig agendapunten.
Naar aanleiding van de actielijst licht Wilma bij punt 4 regionale Wmo-vervoer toe dat Evert en zij
twee keer met Paul Peter Lindner hebben gesproken. Wilma heeft de klachten geïnventariseerd en
Evert zou een brief opstellen. Inmiddels lijkt er sprake van verbetering (klanten meer tevreden).
Daarom wordt de brief vooralsnog niet verzonden.
3. Ingekomen stukken
a. Raadsinformatiebrief evaluatie Gebiedsteams: zie agendapunt 5.
b. Raadsinformatiebrief Kind- en Gezinsvriendelijk Nijkerk: zie agendapunt 4.
c. Raadsinformatiebrief schuldpreventie: wordt ter kennisgeving aangenomen, is uitvoering.
Nagestuurd per mail:
d. Uitnodiging brainstormsessie Kind- en gezinsvriendelijk Nijkerk: zie agendapunt 4.
e. Uitnodiging inspiratiesessie De Nieuwe Route: zie agendapunt 7.
4. Programma Jeugd Kind- en gezinsvriendelijk Nijkerk (zie ppt. in bijlage)
a. Toelichting door Vinita Simonse (gemeente):
Vinita licht de aanleiding, proces en ideeën toe aan de hand van bijgevoegde power point. De leden
hebben het beeld dat het zorgvuldig wordt aangepakt. Er wordt gewezen op de link met de
(evaluatie) gebiedsteams.
Fatima is bij de brainstormsessie geweest. Ook vanuit andere leden is interesse om aan te haken.
Medio juni moet een concept stuk worden besproken met de wethouder, er wordt t.z.t. gekeken of
de SDR hier advies op wil uitbrengen (in principe wel).
Actiepunt: Roos-Marie meldt Tineke, Piet, Fatima en Henrike uit voor de volgende sessie
Programma Jeugd Kind- en gezinsvriendelijk Nijkerk op 24 april 17-20 uur (Wilma zelf al
aangemeld).
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5. Evaluatie Gebiedsteams
Evert licht toe. Eind december/ begin januari heeft de SDR al gereageerd op de rapporten met
voorlopige resultaten. In het advies dat nu voorligt worden een aantal punten aangestipt, waaronder
de link met de gemeente benadrukt en de samenwerking met het voorliggend veld/ 1-loket.
Algemeen beeld van de leden is dat men wel positief is over de stappen die zijn gezet. Het concept
advies kan op steun van de andere leden rekenen.
Actiepunt: Evert maakt het advies m.b.t. de evaluatie Gebiedsteams definitief en zal deze
versturen. Roos-Marie stuurt deze door aan de pers.
6. Evaluatie/ herbenoeming Sociaaldomeinraad
Evert licht toe. In 2016 is de SDR opnieuw benoemd voor de duur van 2 jaar, waarbij samen met de
gemeente gezocht zou gaan worden wat de toekomst is voor de SDR in de veranderde context. Met
name de dialoog Samen aan Zet is een ingrijpende beweging, waarbij de gemeente anders met
inwoners om gaat en een grote rol bij de samenleving neerlegt. Dit is van grote invloed op de rol en
positie van de SDR.
De benoeming van de SDR loopt in september af. Onduidelijk is nog hoe de gemeente kijkt naar de
toekomst van de SDR. Ook de evaluatie van Samen aan Zet (die nog loopt) is hier van invloed op. Het
is goed niet alleen de visie van het nieuwe college af te wachten, maar als SDR ook zelf een mening
te vormen op haar toekomstige rol. De volgende vergadering worden de ideeën van alle leden
hierover besproken.
In eerste reactie geven de leden aan dat het statement dat eerder is opgesteld het vertrekpunt zou
moeten zijn. De uitgangspunten hieruit gelden nog steeds. Ook in het visiedocument dat aan alle
politieke partijen is gestuurd in het kader van de verkiezingen is een duidelijk standpunt
aangenomen wat betreft de toekomstige rol van de SDR.
Actiepunt: Alle leden sturen hun input voor de evaluatie/ herbenoeming SDR naar Roos-Marie voor
13 april.
7. Rondje activiteiten/ bespreken themalijst
- In de bespreking met Vinita komt aan de orde dat geen vervolg uitnodiging meer is
ontvangen op de redactieraad van de Wegwijzer.
Actiepunt: Vinita geeft het signaal af bij de redactieraad dat Fatima + Henrike uitgenodigd
willen worden voor de Wegwijzer.
- Piet en Tineke maken zich zorgen over de voortgang op het dossier Ggz/ beschermd wonen.
In oktober moet er een nota liggen. Er is een bijpraatsessie met Agnes geweest, hier is
ingegaan op de bouwstenen die landelijk zijn opgesteld door het aanjaagteam. Piet en Tineke
wachten nog op vervolg hierop. Wethouder Klein geeft aan dat er veel beweging is op dit
dossier.
Actiepunt: Piet en Tineke trekken bij Agnes aan de bel over de voortgang op het dossier
Ggz/ beschermd wonen.
- Piet meldt dat de offerte voor de minima-effectrapportage er ligt. Verwachting is dat het
NIBUD hier half april mee aan de slag gaat.
- Herman maakt zich zorgen over het ontbreken van betrokkenheid van de gemeente bij de
uitrol van de dialoogvoorstellen Arbeidsbureau nieuwe stijl en Laaggeletterdheid. Bij die
laatste zou de gemeente juist een coördinerende rol vervullen. Wethouder Aboyaakoub
geeft aan dat voor elk voorstel een linking pinn bij de gemeente is aangewezen, die hiervoor
aan zet is. Zij zal ook intern het signaal afgeven dat betrokkenheid gewenst is.
- Herman en Tineke zijn aangesloten bij een werkgroep over onafhankelijk
Cliëntondersteuning. Er zijn mooie stappen gezet in de samenwerking. Er ligt een concept
notitie van MEE over het vervolg.
- Wilma refereert aan een artikel waarin wordt ingegaan op de nieuwe privacyregels en de
keukentafelgesprekken. De brede uitvraag en het gebruik van instrumenten zoals de
Zelfredzaamheidsmatrix zouden in strijd met de privacy zijn. Er wordt namelijk meer
informatie uitgevraagd dan strikt noodzakelijk.
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Ook gesprekken van de sociale dienst van de gemeente Nijkerk om met klanten “bij te
praten” gaan te breed. De uitnodigingsbrief was onduidelijk en sommige mensen ervaren de
gesprekken als kruisverhoor. Deze ervaringen zijn gedeeld met de betrokken ambtenaar om
lering uit te trekken.
Tot slot is Wilma bij de inspiratiesessie geweest van de auteur van “De Nieuwe Route”.
Roos-Marie meldt dat het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek weer opgestart gaat
worden (moet voor 1 juli gereed zijn). Het zijn wettelijk verplichte vragen maar er is de
mogelijkheid een open vraag toe te voegen als gemeente. Laurens Vos gaat hier vanuit de
gemeente mee bezig en zal de SDR hierbij betrekken.

8. Onderwerpen voor externe communicatie
Besproken bij evaluatie Gebiedsteams.
9. Rondvraag en sluiting
- Henrike deelt mee dat ze is gevraagd om haar verhaal als ervaringsdeskundige te delen op
het volgende congres van de landelijke cliëntenraad.
- Piet meldt dat er een bijeenkomst over (on)veilig opgroeien/ signaleren heeft plaats
gevonden met de kerken. Er wordt gedacht over een vervolg dit najaar.
- Wethouder Aboyaakoub vraagt aandacht voor de Participatie- en banenbeurs van 10 april en
roept de leden op hun achterban te mobiliseren om naar deze beurs te gaan.
- Herman deelt de folder “Niets blijft zoals het was” uit, uitnodiging voor gesprekken met/
tussen senioren vanuit het lokale ouderennetwerk. Een interview met hem en wethouder
Klein is onlangs in StadNijkerk geplaatst.
De voorzitter richt zich tot wethouder Klein, die in het nieuwe college niet terug zal keren. Woorden
van dank en prettige samenwerking.
De voorzitter sluit de vergadering.
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